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Ανακεφαλαίωση
• Ανάγκη ενσωμάτωσης δεικτών
βιωσιμότητας στο πολεοδομικό σύστημα

• Η προοπτική URBANGUARD καλύπτει
μεγάλο φάσμα των ευρωπαϊκών
δραστηριοτήτων του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως

• Αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση και
ολοκλήρωση του έργου είχε η οικονομική
στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –
Πρόγραμμα LIFE

• Καθοριστική για τη λειτουργία του
συστήματος η εισαγωγή των αρχών της
αειφορίας στα Σχέδια Ανάπτυξης

• Επιβάλλεται η εισαγωγή δεικτών
βιωσιμότητας για την παροχή στοιχείων
στο Πολεοδομικό Συμβούλιο και την
αναβάθμιση της συμμετοχής των
πολιτών



Περιγραφή και παραδοτέα
του έργου

• Κωδικοποίηση πολεοδομικής
πολιτικής Κύπρου

• Διεθνές απόθεμα δεικτών
• Προκαταρκτικός κατάλογος
δεικτών Κύπρου

• Βάσεις δεδομένων και GIS
• Εγχειρίδιο συστήματος

URBANGUARD
• Έκθεση πιλοτικής εφαρμογής
• Τελική έκθεση έργου



Έρευνα για πολιτικές και
δείκτες στην Κύπρο

• Κωδικοποίηση της
πολεοδομικής πολιτικής

• Επαφές με κυβερνητικά
τμήματα και υπηρεσίες:

– Τμήμα Δημοσίων Έργων
– Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
– Υπηρεσία Περιβάλλοντος
– Στατιστική Υπηρεσία

• Αποτελέσματα: 
– Ποιοι οι βασικοί τομείς και ποιοι
οι στόχοι βιωσιμότητας της
πολεοδομικής πολιτικής;

– Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται
από άλλες υπηρεσίες;

– Ποιες ανάγκες για πρόσθετους
δείκτες υπάρχουν;



Έρευνα στις διεθνείς και
ευρωπαϊκές πηγές

• Ηνωμένα Έθνη
– UN-Habitat Global Urban 

Observatory
– Millennium Development 

Goals
– World Watch Institute

• Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
– Urban Audit
– ESPON

• Εθνικοί, περιφερειακοί και
τοπικοί δείκτες

– Malta Observatory
– Δήμος Ξάνθης

• Δεξαμενή 450 δεικτών
βιωσιμότητας



Ο προκαταρκτικός κατάλογος
των δεικτών βιωσιμότητας

• Αξιολόγηση της δεξαμενής
δεικτών

• Διασταύρωση με στόχους
πολεοδομικής πολιτικής

• Ετοιμασία προκαταρκτικού
καταλόγου δεικτών
βιωσιμότητας

• Διαβούλευση με
εμπλεκόμενους φορείς:

–Τοπικές Αρχές
–Κυβερνητικά τμήματα και
υπηρεσίες

–Μη κυβερνητικοί οργανισμοί
και οργανωμένα σύνολα



Μεθοδολογικά δελτία
• Ετοιμασία μεθοδολογικού
δελτίου για κάθε δείκτη, με
πληροφορίες για

– τον ρόλο του
– τον τρόπο υπολογισμού του
– το επίπεδο συλλογής
στοιχείων κ.ο.κ.

• Τα μεθοδολογικά δελτία
βασίστηκαν σε διεθνώς
αναγνωρισμένα πρότυπα

• Το περιεχόμενό τους
προσαρμόστηκε στα
κυπριακά δεδομένα

• Τα δελτία διορθώθηκαν μετά
την ολοκλήρωση της
πιλοτικής εφαρμογής



Επιλογή του εργαλείου
πολεοδομικής ανάλυσης

• Διερεύνηση εργαλείων
χωρικής ανάλυσης που
χρησιμοποιούνται αλλού

• Ενημέρωση για το σύστημα
STADS MONITOR, που
εφαρμόζεται στο Βέλγιο

• Έρευνα για εφαρμογές
συστημάτων γεωγραφικών
πληροφοριών (GIS)

• Απόφαση για ανάπτυξη ενός
εξ ολοκλήρου νέου
συστήματος πολεοδομικής-
χωρικής ανάλυσης για τα
κυπριακά δεδομένα



Σχεδιασμός και δημιουργία του
συστήματος URBANGUARD

αξιολόγηση
δεικτών

δυνατότητα
επεξεργασίας

αποτελεσμάτων

λειτουργικότητα
συστήματος



Πιλοτική εφαρμογή
• Επιβεβαίωση λειτουργικότητας
συστήματος URBANGUARD

• Επιλογή περιοχής πιλοτικής
εφαρμογής στον Στρόβολο

– προχωρημένο στάδιο
μηχανογράφησης

– μεγάλο φάσμα χρήσεων γης
(οικιστικές, εμπορικές, 
βιομηχανικές και άλλες
αναπτύξεις

– παραδοσιακός πυρήνας
– περιβαλλοντική περιοχή
Πεδιαίου

– δρόμοι πρωταρχικής σημασίας
– αναπτύξεις εκτός ορίου

• Η πιλοτική φάση έχει
ολοκληρωθεί με επιτυχία



Διάχυση των αποτελεσμάτων

• δύο εκπαιδευτικές

δραστηριότητες για

παρουσίαση του

πολεοδομικού εργαλείου

• έκδοση ενημερωτικού

τριπτύχου

• δημιουργία ιστοσελίδας

• τελικό συνέδριο



Οι επόμενες παρουσιάσεις

•Άννα Καραμοντάνη
– διαδικασία επιλογής δεικτών βάσει κυπριακών
δεδομένων και περιγραφή τους

•Χαράλαμπος Παναγιώτου
– διαδικασία δημιουργίας και δομή του
συστήματος URBANGUARD

•Στράτος Στυλιανίδης
–παρουσίαση συστήματος γεωγραφικών
πληροφοριών και χρήσης εργαλείου
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